
 
QUY TẮC ỨNG XỬ - ĐỐI TÁC KINH DOANH ASSAB  
Quy tắc ứng xử này là các quy chuẩn và quy định mà ASSAB áp dụng với nhà cung cấp hàng hóa và dịch 
vụ, đối với các công ty kinh doanh trung gian, cố vấn, nhà tư vấn cũng như các đối tác kinh doanh khác. 
Quy tắc và quy chuẩn này dựa trên Quy tắc ứng xử của ASSAB cũng như các quy định đặt ra trong Hiệp 
ước Toàn cầu Liên hợp quốc. 

Thỏa hiệp về Quy định pháp luật 
• Đối tác kinh doanh cam kết thực thi đúng quy định pháp lý của hệ thống pháp luật hiện hành. 

Tôn trọng và trung thực 
• Đối tác kinh doanh cam kết sẽ tôn trọng và tuân thủ chặt chẽ các quy định về quyền con người cũng 

như giá trị cơ bản được quy định tại Quy ước Châu Âu về Quyền con người và Điều lệ Liên hợp quốc. 
Cụ thể, cấm tuyển dụng lao động trẻ em và cấm cưỡng bức lao động, luật bình đẳng với toàn bộ nhân 
viên và quyền của đại diện người lao động cũng như các hình thức thương lượng tập thể. 

• Đối tác kinh doanh cam kết sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho sức khỏe và an toàn lao động của nhân 
viên. 

Cạnh tranh lành mạnh 
• Đối tác kinh doanh cam kết duy trì cạnh tranh tự do và tuyệt đối không vi phạm luật chống độc quyền 

áp dụng trên phạm vi quốc gia cũng như quốc tế. 
• Cụ thể, đối tác kinh doanh cam kết không được đưa ra bất kỳ thỏa thuận nào với đối thủ của ASSAB 

về các vấn đề kinh doanh mà có thể xác định hoặc gây ảnh hưởng đến hành vi cạnh tranh (ví dụ: định 
giá hoặc phân chia thị trường hoặc khách hàng), cũng như không trao đổi thông tin về các vấn đề bí 
mật của ASSAB như giá cả, điều kiện bán hàng, chi phí, khối lượng công việc, hàng tồn kho, vv. 

Nghiêm cấm gián tiếp hoặc trực tiếp tham nhũng/ nghiêm cấm hối lộ 
(ví dụ: tặng quà) cho nhân viên 
• Đối tác kinh doanh cam kết sẽ không, dưới bất cứ hình thức nào, thực hiện hành vi trực tiếp tham 

nhũng (hứa hẹn và cung cấp lợi ích, hối lộ) hoặc gián tiếp (yêu cầu và nhận hối lộ), hoặc bất cứ hành 
vi tương tự dưới bất cứ lý do và hình thức nào. 

• Đối tác kinh doanh cam kết không tặng quà hoặc cung cấp lợi ích cá nhân (v.d.: lời mời) tới nhân viên 
công ty ASSAB hoặc tới người thân trong gia đình họ mà thông qua giá trị tài sản trao tặng hoặc thông 
qua hoàn cảnh tặng, người nhận quà cần phải thực hiện một hành vi/yêu cầu nhất định từ phía người 
tặng. Việc xác định hành vi được xem là tham nhũng hay không sẽ dựa trên từng trường hợp cụ thể 
và áp dụng với từng trường hợp riêng biệt. 

• Quà tặng có giá trị nhỏ và các khoản đãi ngộ thuộc phạm vi quy chuẩn kinh doanh không bị cấm 
bởi điều luật này. 

• Đối tác kinh doanh cũng cam kết sẽ áp dụng đúng giá niêm yết trên thị trường khi cung cấp sản phẩm 
hoặc dịch vụ cho nhân viên khi nhân viên mua hàng nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng của cá nhân, 
và/ hoặc nhân viên chỉ được quyền nhận ưu đãi khuyến mãi, giảm giá trong trường hợp ưu đãi, khuyến 
mại này được áp dụng cho toàn bộ nhân viên của ASSAB. 

Bảo vệ môi trường 
• Đối tác kinh doanh cam kết tuân thủ tất cả các luật lệ và quy định hiện hành cũng như các tiêu 

chuẩn được quốc tế công nhận để bảo vệ môi trường. 
• Đối tác kinh doanh cũng cam kết tránh các mối đe dọa đối với con người và môi trường, để giảm 

thiểu tác động môi trường và sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm. 

Rửa tiền 
• Đối tác kinh doanh cam kết tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về phòng chống rửa 

tiền và không tham gia vào các hoạt động rửa tiền. 

Bảo mật thông tin và sở hữu trí tuệ và bảo mật dữ liệu 
• Đối tác kinh doanh phải bảo mật tất cả thông tin ASSAB và tài sản trí tuệ một cách phù hợp. 

Đối tác kinh doanh, phải đảm bảo rằng thông tin bí mật được giữ kín bởi ASSAB. 
• Bất kỳ việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhân viên, khách hàng và đối tác kinh doanh của ASSAB 

(như thu thập, sử dụng và lưu trữ) phải được thực hiện theo các quy định bảo mật dữ liệu hiện 
hành. 

Chuỗi cung ứng 
• Đối tác kinh doanh sẽ được yêu cầu tuân thủ nội dung của bộ quy tắc. 
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